Del 23 al 29 de novembre, Setmana de la Ciència

La ciència s’apodera de
Sant Joan Despí
Una observació amb telescopi, monòlegs sobre la ciència o l’elaboració d’un mapa
sònic, les principals activitats obertes a la ciutadania que complementen l’instens
programa que desenvolupen els centres educatius del municipi

U

s proposem acabar el mes de novembre experimentant amb la
Setmana de la Ciència que, braç
a braç, han preparat l’Ajuntament i els
centres educatius de la ciutat a través
d’una comissió que ha implicat altres
professionals com el físic santjoanenc
Hèctor Garcia. Sota el lema Som Ciència, tot fent una picada d’ullet al fet que
la ciència forma part del dia a dia de la
vida dels éssers humans, una bona part
de les activitats se centraran en l’àmbit
escolar tot i que la ciutadania també
podrà participar-hi (a la columna de la
dreta podeu consultar totes les activitats
ciutadanes previstes).
Més ciència a les escoles
Ja ho va avançar l’alcalde, Antoni Poveda, durant la presentació del curs escolar 2015-2016 –“volem que la ciència
tingui més protagonisme als programes educatius”– i un exemple d’aquesta
aposta es plasma en aquesta iniciativa.
Entre les activitats més destacades en
aquest àmbit es troba un concurs de
ciències adreçat a alumnes de primària i
secundària obligatòria i postobligatòria;
una gimcana de matemàtiques (27 de
novembre, als instituts Jaume Salvador i
Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia), o la
representació dels monòlegs The big van
theory al Teatre Mercè Rodoreda.
Molt destacada serà la participació del
físic i investigador del CERN (organització europea per a la investigació
nuclear), Hèctor Garcia, que oferirà
la xerrada “Meravelles de l’univers” a
alumnes de primària i presentarà el documental Particle Fever.
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Setmana de la Ciència a la ciutat
Dimarts, 24 de novembre, 12 h, MAPA SÒNIC DE LA CIUTAT
Elaboracio d’un mapa de so del municipi. Podeu descarregar una aplicació gratuïta
(noise watch,) fer les vostres medicions i enviar el resultat a
mediambient@sjdespi.net.

Dijous, 26 de novembre, a les 18.30 h, OBSERVEM EL FIRMAMENT
Membres de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell i alumnes dels instituts
ens ajudaran a descobrir el firmament a través de telescopis.
Punt de trobada, Àrea de Serveis a la Persona.

Divendres, 27 de novembre, 20 h, monòlegs de ciència
THE BIG VAN THEORY, teatre Mercè Rodoreda
Vine a descobrir la ciència a través de divertits monòlegs.
Les entrades es poden adquirir al Teatre Mercè Rodoreda.

